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Veronico, 

dziś wydawało mi się, że znów zobaczyłam Jamesa.
Zaczęłam od tego, żebyś czytała dalej. Nie odpowiadałaś 

na moje próby nawiązania kontaktu, więc w końcu uznałam, 
że nie mają sensu. Nie widziałyśmy się od tak dawna, że nie 
bardzo wiem, jak mam pisać. Sam wstęp do tego listu zabrał 
mi pół godziny.

Mogę Ci za to powiedzieć, skąd mam Twój adres mailowy. 
Zadzwoniłam do Jontego, oczywiście był bardzo zaskoczony. 
O, najlepsza kumpela mamy, powiedział.

Był jak zawsze miły, więc domyślam się, że nic mu nie mó-
wiłaś. Starając się trzymać jak najbliżej prawdy, wyjaśniłam, 
że oddaliłyśmy się od siebie, w dodatku utraciłam część adresów. 
Poratował mnie i nawet zdradził, że obecnie jesteś w Szwecji. 
Ciekawy zbieg okoliczności. Zresztą domyślam się, że czasem 
bywasz tu, nawet jeśli mnie o tym nie zawiadamiasz.

Rozdział 1
Rok 2014
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Jest tyle rzeczy, o  których chciałabym Ci opowiedzieć 
i o które chciałabym zapytać. Jak Ci się wiedzie, jak wygląda 
Twoje życie. Wiem tak mało, właściwie nic. Brakuje mi Ciebie. 
Chciałabym, żeby wszystko było jak zwykle, chociaż to głu-
pie, bo już nigdy nie będzie tak, jak było. A już na pewno nie 
dziś, bo naprawdę wydawało mi się, że zobaczyłam Jamesa.

Właśnie dlatego zasiadłam do pisania tego listu do Ciebie.
Mężczyzna siedział oparty o fasadę domu i coś do mnie 

wołał. Był ubrany w kombinezon roboczy, żółtą kamizelkę od-
blaskową i ciężkie buciory. Miał spiczasty nos, cienkie wargi 
i lekko opadające powieki. W pierwszej chwili pomyślałam, 
że przecież to James, i wydało mi się to niemal naturalne.

Zatrzymałam się, widocznie wyglądałam na kompletnie 
zde zorientowaną, bo powtórzył: Is this the Old town?. Od-
powiedziałam po angielsku, że owszem, Stare Miasto, i za-
częłam bredzić coś o okolicznych zabudowaniach. Jednocześ-
nie starałam mu się przyjrzeć i sprawdzić, czy to rzeczywiście 
James. Zgadzały się oczy, sylwetka, czarne proste włosy. Nie 
widziałam wyraźnie jego rąk.

Spytałam, skąd przyjechał. Odparł, że z Irlandii, wtedy 
rozpoznałam jego akcent. W tym momencie dotarło do mnie, 
że to nie James, tylko jakiś robotnik budowlany.

Wszystko wróciło z potworną siłą.
Minęło dziesięć lat, odkąd się widziałyśmy. Może osiem, 

odkąd przestałam do Ciebie pisać. Od tamtej pory sporo się 
wydarzyło, ale nie wiem, czy Cię to interesuje. Krótko mó-
wiąc, jestem właścicielką księgarenki przy Brända tomten*, 
handluję zarówno starymi, jak i nowymi książkami. Kupiłam 

*  Brända tomten – trójkątny placyk na sztokholmskim Starym Mieście, szw. Gamla stan 
(jeśli nie podano inaczej, wszystkie przypisy pochodzą od tłumaczki).
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ją zaraz po rozwodzie z Callem. Kontakt z klientami i moż-
liwość robienia czegoś sensownego dają mi poczucie, że wysi-
łek jest tego wart. Z Callem udało się pozostać w przyjaźni.  

Oprócz tego nadal piszę, ale już nie kryminały. Pod tym 
względem też dobrze mi idzie. Poznałam pewnego mężczyznę, 
od kilku lat jesteśmy parą. Jest pastorem i lubi horrory – chy-
ba wystarczy, żebyś się domyśliła, że jest inny od wszystkich.

Przede wszystkim jest moim najlepszym przyjacielem. 
A jednak on też nie wie. Nie wie nikt poza Tobą i mną. 

Dziś zrozumiałam, że nie ucieknę przed tym. Że jeśli się 
z Tobą nie skontaktuję, na zawsze pozostanę z poczuciem 
pewnego braku w moim życiu, chociaż w gruncie rzeczy jest 
to dobre życie. A jednak to gryzie mnie od środka i nie prze-
chodzi. Raczej jest coraz gorzej.

Od czasu naszej wspólnej podróży rozmyślam nad tym, 
co właściwie kształtuje nas jako osoby. Jest tyle typów ludzi. 
Są ci, którzy dają, i ci, którzy biorą. Ci, którzy mówią, i ci, 
którzy milczą. Jedni okłamują siebie i innych, drudzy starają 
się być prawdomówni, choć to prawie niemożliwe. Są też tacy, 
którzy wierzą, że ludzie są albo dobrzy, albo źli, i nie rozu-
mieją, że można być i takim, i takim, a większość po prostu 
stara się, jak może.

Zastanawiałam się, jaka ja jestem. Zapewne mieszanką 
tych wszystkich cech.

Już wiem, że muszę napisać o nas i o naszej podróży, żeby 
to nie przepadło. Bo jeśli tego nie zrobię, Veronico, może oka-
zać się, że wszystko, co się wtedy stało, było bez sensu. Że ja 
jestem bez sensu. Kompletnie. Przeraża mnie ta myśl. Właśnie 
dlatego muszę nawiązać z Tobą kontakt i wyjaśnić wszystko, 
na ile to możliwe.



Bardzo bym się ucieszyła, gdybyś w końcu odpowiedziała. 
I mam nadzieję, że w głębi duszy wiesz, że nigdy nie chciałam 
Cię skrzywdzić.

Marieke
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Wpatruję się W ten mail tak długo, że litery zaczynają mi 
tańczyć przed oczami. W końcu zostawiam go, nie kasuję, 
ale też nie wysyłam, i idę między regały. Dzień przeszedł 
w wieczór, za oknami robi się ciemno, po niebie gonią się 
grafitowe chmury, w ich trzewiach mieszka zimno. Ostat-
ni klient pożegnał się, zamknęłam za nim drzwi, zgasiłam 
światła. Jednak nie poszłam do domu, choć tylko kilka kro-
ków dzieli księgarnię od mojego mieszkania. Wiem, że i tak 
nie zmrużę oka, dopóki nie dowiem się, że Robin jest cały 
i zdrowy.

Dzisiejszej nocy szuka dwojga turystów, którzy zabłą-
dzili w górach. Ledwo zdążył mnie zawiadomić, że wyjeż-
dża, kiedy w radiu i w telewizji poinformowali, że w rejo-
nie jest burza śnieżna i jeden śmigłowiec ratunkowy już się 
rozbił. Nie podano, czy są ofiary albo ranni, a ja nie mogę 
się dodzwonić do Robina i nie wiem, gdzie teraz jest.

Rozdział 2
Rok 2014
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A tu o zmroku suche liście tańczą na wietrze, który jest 
tylko cieniem tego, co dzieje się w górach. W uliczkach 
Starego Miasta burza wyraża się zaledwie cichym sapaniem 
w porównaniu z rykiem wydawanym przez nieokiełznaną 
przyrodę. Liście unoszące się w powietrzu przypomina-
ją mi, czym się teraz zajmuje mój syn, niepokój wprawia 
mnie w drżenie i wywołuje dreszcze. Lodowe igiełki śniegu 
zostały utworzone przez wichurę, zaspy utrudniają posu-
wanie się naprzód. Oby trzymali się i szukali razem, żeby 
kolejni nie zabłądzili.

W tym momencie moje myśli wracają do nieznajo-
mego, wzięłam go za człowieka, którego bardzo chciałam 
spotkać raz jeszcze. Kiedy zdałam sobie sprawę, że to nie 
James, uciekłam, dotarłam do księgarni, trzęsącymi się rę-
kami otworzyłam drzwi i zatrzasnęłam je za sobą. Zaparzy-
łam sobie herbatę. Próbowałam udawać, że nic się nie sta-
ło, i usiadłam nad tekstem, nad którym obecnie pracuję, 
jednak zdania, które z siebie wydobywałam, były niepraw-
dziwe, mętne. W końcu zostawiłam to. Wejście pierwszego 
klienta przyniosło mi ulgę, przypomniało, że świat kręci 
się jak zwykle, w każdym razie dla innych.

Jednak kiedy stanęłam przy kasie i miałam przyjąć za-
płatę, wspomnienia dopadły mnie, wyjąc jak wilki. Stara-
łam się oddychać spokojnie, spojrzeć na klienta i powie-
dzieć coś miłego, ale było to zupełnie daremne. Na drodze 
stanął mi James. I Veronica. Włożyłam tyle wysiłku w to, 
żeby zepchnąć ją do jakiegoś zakamarka swojej świadomo-
ści, do którego drzwi powinny pozostać zamknięte, żeby 
się nie wyślizgnęła ani nie wślizgnęła do tego, co jest mną 
i we mnie. Veronica przy pianinie, śpiewamy razem, nasze 
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rozmowy przy kieliszku wina, Veronica na plaży albo w re-
stauracji w San Francisco, w barze hotelowym. Przez cały 
dzień moje spojrzenie przyciągał pozłacany zegar, który 
kilka lat temu przeniosłam z mieszkania do księgarni. Mu-
siałam, bo wprawdzie za dnia jego tykanie daje poczucie 
bezpieczeństwa, jednak w bezsenne noce napawało mnie 
takim smutkiem, że w końcu stało się nie do zniesienia.

Dziesięć lat. Dziesięć lat wspomnień zamkniętych 
w tym zasklepionym zakamarku. Nieudana próba opi-
sania tej właśnie historii. Co robi pisarz z  podciętymi 
skrzydłami, któremu zabrakło słów? Człowiek cofa się 
przed bestią z krwiożerczą paszczą, ostrożnie wycofuje się 
do najbliższego rozwidlenia, gdzie skręca w inną ścież-
kę, odpoczywa wśród motyli i błahostek, aż zbierze się na 
odwagę i znów rusza ku nieznanemu, być może teraz ze 
strzelbą pod pachą, jeśli miał dość rozumu, żeby się cze-
goś nauczyć.

Po prostu pisze co innego.
Wchodzę do przejścia przy kąciku, gdzie zwykle pi-

szę, nazywam je magazynkiem, bo stoją tam rzędy pu-
deł. Trzymam w nich wycinki, notatki dotyczące pomy-
słów i powiedzenia zapisywane nawet na paragonach albo 
na serwetkach, stare rękopisy, zdjęcia, pojedyncze zdania 
w  notesach. Idę po drabinę i  wyciągam znajdujące się 
w głębi pudło. Odnajduję w nim kartki.

Jest to nieukończony wstęp do powieści, gdzie imię Ve-
ronica miało być zamienione na jakieś inne, na przykład 
Angelika albo Monika, podobnie jak James mógł zostać 
Harrym, podczas gdy Langkawi miało stać się jedną z wysp 
Tajlandii. Andrews Sisters mogłyby nazywać się Harmony 



Sisters albo Trio Lescano. Była to w gruncie rzeczy moja 
próba pogodzenia się z tym, co się stało, opowiadałam pra-
wie zgodnie z prawdą, ale nie do końca.

Jednak nie wyszła z tego żadna książka. Słowa, które 
miały nadać temu jakiś wyższy wymiar, zostały przy biurku 
zmięte w przygnębiające wypociny, suche, martwe zdania, 
przez co wszystko to wydało się jeszcze bardziej tragiczne. 
Jedynym przejawem mojego rozsądku było wyrzucenie 
wszystkiego do kosza. Czystki nie przetrwało ani jedno 
słowo. Z wyjątkiem wstępu.

I mam nadzieję, że w głębi duszy wiesz, że nigdy nie chcia-
łam cię skrzywdzić. Dokładnie tak napisałam do swojej nie-
gdyś najlepszej przyjaciółki. Jednak sama nie wiem, czy 
to prawda. Prędzej wyraz pobożnych życzeń, nazbyt od-
ległych od rzeczywistości, nad których sensem się czasem 
zastanawiam. Wiem jedno, otóż z biegiem lat wmówiłam 
sobie, że potrafię wytłumaczyć się sama przed sobą, uwal-
niając się od żalu, poczucia winy albo złości. Akceptacja 
to jedyne, na co mogłam mieć nadzieję.

Tak było dotąd.




